
Παραδείγµατα κριτηρίων αξιολόγησης 

 

Ι.  Ωριαίο κριτήριο1  

Ἠθικὰ Νικοµάχεια, 5η ενότητα (Β 3,  1 - 2 ) 

 

Κείµενο: Σηµεῖον δὲ δεῖ  ... ἡ γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν.  

(όλο το κείµενο της 5ης ενότητας) 

 

Α. Μετάφραση:  Να µεταφράσετε το κείµενο.  

(Μονάδες 5) 

 

Β. Ερωτήσεις  

1. Πώς µπορεί να καθοριστεί µε ποια «πρέπει» να χαίρονται και να 

λυπούνται οι νέοι; Νοµίζετε ότι σήµερα υπάρχει τέτοιος καθορισµός και 

ως ποιο βαθµό τον ακολουθούν οι νέοι;  

(Μονάδες 5) 

 

2. Ο Αριστοτέλης στην ενότητα αυτή υποστηρίζει ότι «ὁ µὲν ὑποµένων τὰ 
δεινὰ καὶ χαίρων ἢ µὴ λυπούµενός γε ἀνδρεῖος», ενώ σε άλλο σηµείο 

των ΗΝ διευκρινίζει: «διὸ προσδεῖται (=έχει ανάγκη) ὁ εὐδαίµων τῶν 
ἐν σώµατι ἀγαθῶν καὶ τῶν ἐκτὸς (=των εξωτερικών) καὶ τῆς τύχης, 
ὅπως µὴ ἐµποδίζηται ταῦτα (=για να µην παρεµποδίζονται αυτά, δηλ. η 

                                                           
1 Όπως είναι γνωστό στο Π.∆. για την αξιολόγηση των µαθητών ορίζεται ότι η αξιολόγηση 
για την αρχαία ελληνική γραµµατεία περιλαµβάνει: διδαγµένο κείµενο για µετάφραση 
(δίνονται 12-15 στίχοι και ζητείται µετάφραση 8-10 στίχων - µονάδες 2 στην 20βαθµη 
κλίµακα), τρεις ερωτήσεις ερµηνευτικές από τις οποίες η µία από διδαγµένο 
µεταφρασµένο κείµενο, οπότε δίνεται και το αναγκαίο για την ερώτηση χωρίο (2 µονάδες 
η καθεµία)· σε περίπτωση που δεν διδάσκεται µεταφρασµένο κείµενο οι ερωτήσεις είναι 2 
(µε 3 µονάδες καθεµία), (γ) µία ερώτηση γραµµατολογική (2 µονάδες), (δ) µία ερώτηση 
λεξιλογική από το διδαγµένο πρωτότυπο κείµενο (2 µονάδες), (ε) αδίδακτο κείµενο από 
το πρωτότυπο (10-12 γραµµές) για µετάφραση (µονάδες 4), (στ) µία γραµµατική ερώτηση 
και (ζ) µία συντακτική µε δυνατότητα ανάλυσης (των στ, ζ) σε υποερωτήµατα (2 µονάδες 
η καθεµία). Μόνο σε ένα κριτήριο περιλαµβάνουµε όλα τα ζητούµενα ως παραδείγµατα, 
σε όλα όµως διατηρούµε τη βαθµολογική αναλογία µετάφρασης - ερωτήσεων. Τα 
παραδείγµατα αδίδακτων µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως χωριστά κριτήρια, οπότε η 
µετάφραση θα βαθµολογηθεί µε 10 και οι ερωτήσεις 5 +5. Εµείς κρατήσαµε βαθµολογία: 

 100



ενέργεια και η ευδαιµονία). οἱ δὲ τὸν τροχιζόµενον (=αυτόν που 
υποβάλλεται στο βασανιστήριο του τροχού) καὶ τὸν δυστυχίαις 
µεγάλαις περιπίπτοντα εὐδαίµονα φάσκοντες εἶναι, ἐὰν ᾖ ἀγαθός, ἢ 
ἑκόντες ἢ ἄκοντες οὐδὲν λέγουσιν» (1153, b 17-21).  Με βάση τα δύο 

αυτά χωρία να εξηγήσετε τη θέση του φιλοσόφου για τα δεινά και τη 

σχέση τους µε την ηδονή και την ηθική αρετή.  

(Μονάδες 5 ) 

 

3. ἡδονήν, σώφρων, ἀχθόµενος, ἀνδρεῖος, φαῦλα, χαίρειν: Να δώσετε τα 

αντώνυµα των λέξεων (από το κείµενο) και από ένα συνώνυµο σε 

τέσσερις από αυτές µε δική σας επιλογή.  

(Μονάδες 5 = 10 λέξεις Χ 0.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
µετάφραση 4 και  ερωτήσεις 2 + 2, θεωρώντας τα ως µέρος ενός κριτηρίου σε ευρύτερη 
ενότητα.  
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ΙΙ.  Ωριαίο Κριτήριο 

Πολιτικά 11η ενότητα  (Α 1, 1) 

 

Κείµενο: Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶµεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν 
κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος 
ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες), δῆλον ὡς πᾶσαι µὲν ἀγαθοῦ 
τινος στοχάζονται, µάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν 
κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ' ἐστὶν ἡ καλουµένη 
πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική. 
 

Α. Μετάφραση 

Να µεταφράσετε το κείµενο. 

(Μονάδες 5) 

Β. Ερωτήσεις   

1. Με βάση το κείµενο της ενότητας να γράψετε τις προκείµενες ενός 

συλλογισµού ο οποίος θα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι «η πόλη έχει 

συσταθεί για χάρη κάποιου αγαθού».  

(Μονάδες 3) 
 

2. Ποιο εννοεί ο Αριστοτέλης ως «κυριώτατο» αγαθό; Με ποιον όρο το 

δήλωνε και ποιο ορισµό του έδινε;  

(Μονάδες 3) 
 

3. Στο κείµενο που σας δίνεται παρακάτω2 ο Αριστοτέλης εκθέτει τις 

απόψεις του για το χαρακτήρα και την προέλευση της πόλης και τη 

σχέση του ανθρώπου µε αυτήν. Ποια στοιχεία του πρώτου κειµένου 

(πρωτότυπο) εξηγούνται µε βάση το δεύτερο κείµενο και τι ακριβώς 

σηµαίνει «αυτή (=η πόλη) είναι το τέλος εκείνων» ; 
Η κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη συνένωση περισσότερων 
χωριών είναι η πόλη, µια κοινωνική οντότητα τέλεια, που µπορούµε να 
πούµε ότι πέτυχε τελικά την ύψιστη αυτάρκεια· συγκροτήθηκε για να 

                                                           
2 Η ερώτηση µπορεί να τεθεί αν έχει διδαχτεί και η 12η ενότητα και έχει οριστεί επανάλη-
ψη και, εφόσον βέβαια ο χρόνος επαρκεί. Παρόµοια και η ερώτηση 4 προϋποθέτει 
επανάληψη της εισαγωγής.  
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διασφαλίζει τη ζωή, στην πραγµατικότητα όµως υπάρχει για να 
εξασφαλίζει την καλή ζωή. Η πόλη, εποµένως, είναι κάτι που ήρθε στην 
ύπαρξη εκ φύσεως, όπως ακριβώς και οι πρώτες κοινωνικές οντότητες, 
αφού αυτή είναι το τέλος εκείνων κι αφού αυτό που λέµε φύση ενός 
πράγµατος δεν είναι παρά η µορφή που αυτό έχει κατά τη στιγµή της 
τελείωσης, της ολοκλήρωσής του : αυτό δεν λέµε, πράγµατι, πως είναι 
τελικά η φύση του κάθε πράγµατος, π.χ. του ανθρώπου, του αλόγου ή 
του σπιτιού, η µορφή δηλαδή που το κάθε πράγµα έχει όταν 

ολοκληρωθεί η εξελικτική του πορεία; Επίσης: Ο τελικός λόγος για τον 
οποίο υπάρχει ένα πράγµα είναι κάτι το έξοχο, και η αυτάρκεια είναι 
τελικός στόχος και, άρα, κάτι το έξοχο. Όλα αυτά κάνουν φανερό ότι η 
πόλη ανήκει στην κατηγορία των πραγµάτων που υπάρχουν εκ φύσεως 
και ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον προορισµένο από τη φύση του να ζει 
σε πόλη (πολιτικόν ζῷον)· ο δίχως πόλη άνθρωπος (θέλω να πω : ο εκ 
φύσεως δίχως πόλη άνθρωπος, όχι ο δίχως πόλη από κάποια τυχαία 
συγκυρία) ή είναι άνθρωπος κατώτερης ποιότητας ή είναι ένα ον 
ανώτερο από τον άνθρωπο. (Ενότητα 12η, Πολιτικά Α 2, 5- 6) 

(Μονάδες 3) 

 
4.  Σε ποια περίοδο της ζωής του Σταγειρίτη τοποθετείται η συγγραφή των 

Ἠθικῶν Νικοµαχείων και των Πολιτικῶν; Ποια ήταν τα ενδιαφέροντά 

του και οι ενασχολήσεις του την περίοδο αυτή; Να δώσετε τους τίτλους 

και το θέµα δύο άλλων έργων του (άσχετα από την περίοδο στην οποία 

ανήκουν).   

(Μονάδες 3) 

 

5.  στοχάζονται : α) Να δώσετε την πρώτη σηµασία της λέξης µε βάση την 

ετυµολογική της προέλευση. β) Με ποια σηµασία χρησιµοποιείται 

σήµερα και πώς νοµίζετε ότι εξηγείται η σηµασιολογική της εξέλιξη; 

(Μονάδες 3) 
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ΙΙΙ. Κριτήριο σε ευρύτερη ενότητα3 

Ι. ∆ιδαγµένο κείµενο : Ηθικά Νικοµάχεια ενότητα 6η : πρωτότυπο 
(δίνεται όλο το κείµενο της ενότητας) 

 

Α. Μετάφραση: Να µεταφράσετε από το παραπάνω κείµενο το χωρίο:  

«∆εῖ  δὲ µὴ µόνον οὕτως εἰπεῖν ... καὶ µεῖναι τοὺς πολεµίους». 
(Μονάδες 2) 

 

Β. Ερωτήσεις 

1. Ποια κύρια στοιχεία διακρίνει ο Αριστοτέλης στην αρετή κάθε όντος 

και τι ακριβώς προσφέρει η αρετή στον άνθρωπο; 

(Μονάδες 2) 

 

2. Ποιο ρόλο παίζει το παράδειγµα στη συλλογιστική διαδικασία που 

ακολουθεί εδώ ο Αριστοτέλης; Ακολουθήστε και εσείς την ίδια διαδι-

κασία -για το ίδιο ζήτηµα - χρησιµοποιώντας δικά σας παραδείγµατα. 

(Μονάδες 2) 

 

3.  Ποια σηµεία του κειµένου των Ἠθικῶν Νικοµαχείων διευκρινίζονται 

µε το παρακάτω κείµενο των Πολιτικῶν; Να εξηγήσετε µε λίγα λόγια. 
(∆ίνεται ένα χωρίο από το κείµενο της 14ης ενότητας: «∆εν υπάρχει πιο 
ανυπόφορο και πιο ... στην πολιτική κοινωνία»).  

(Μονάδες 2) 

 

4. Ποιο είναι το κύριο πρόβληµα που απασχολεί τον Αριστοτέλη στα 

Ἠθικὰ Νικοµάχεια και πώς συνδέεται µε τα θέµατα που συζητάει στα 

Πολιτικά;  

(Μονάδες 2) 

 

                                                           
3  Ευνόητο είναι ότι απαιτείται επιλογή των ερωτήσεων ανάλογα µε το χρόνο που µπορεί 
να διατεθεί και ότι στον καθορισµό ευρύτερης ενότητας για επανάληψη κριτήριο είναι 
και ο χρόνος που µπορεί να διαθέσει για µελέτη ο µαθητής. 
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5. Λεξιλογική : ἔργον, ὀφθαλµός, ἵππος, ἐπιβάτης, ἄνθρωπος, φύσις, 
δρόµος  (δραµεῖν) : Να γράψετε ένα παράγωγο  επίθετο από καθένα 

ουσιαστικό χρησιµοποιώντας τις καταλήξεις -ώδης, -αῖος, -ικός, -ιος.  
(Μονάδες 2) 

 

ΙΙ. Αδίδακτο κείµενο  

Οἱ δὲ (Ἀθηναῖοι), οἷον ὄχλος φιλεῖ ποιεῖν, ὅσῳ µᾶλλον ὁ Κλέων 
ὑπέφευγε τὸν πλοῦν καὶ ἐξανεχώρει τὰ εἰρηµένα, τόσῳ ἐπεκελεύοντο 
τῷ Νικίᾳ παραδιδόναι τὴν ἀρχὴν καὶ ἐκείνῳ ἐπεβόων πλεῖν. ὥστε οὐκ 
ἔχων ὅπως τῶν εἰρηµένων ἔτι ἐξαπαλλαγῇ, ὑφίσταται τὸν πλοῦν, καὶ 
παρελθὼν οὔτε φοβεῖσθαι ἔφη Λακεδαιµονίους πλεύσεσθαί τε λαβὼν 
ἐκ µὲν τῆς πόλεως οὐδένα, Ληµνίους δὲ καὶ Ἰµβρίους τοὺς παρόντας 
καὶ πελταστὰς οἳ ἦσαν ἔκ τε Αἴνου βεβοηθηκότες καὶ ἄλλοθεν τοξότας 
τετρακοσίους· ταῦτα δὲ ἔχων ἔφη πρὸς τοῖς ἐν Πύλῳ στρατιώταις ἐντὸς 
ἡµερῶν εἴκοσιν ἢ ἄξειν Λακεδαιµονίους ζῶντας ἢ αὐτοῦ ἀποκτενεῖν. 
τοῖς δὲ Ἀθηναίοις ἐνέπεσε µέν τι γέλωτος τῇ κουφολογίᾳ αὐτοῦ, 
ἀσµένοις δ' ὅµως ἐγίγνετο τοῖς σώφροσι τῶν ἀνθρώπων, λογιζοµένοις 
δυοῖν ἀγαθοῖν τοῦ ἑτέρου τεύξεσθαι, ἢ Κλέωνος ἀπαλλαγήσεσθαι, ὃ 
µᾶλλον ἤλπιζον, ἢ σφαλεῖσι γνώµης Λακεδαιµονίους σφίσι 
χειρώσεσθαι.  

Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, IV, 28, 3 - 5 

 

Λεξιλόγιο 
ὑποφεύγω : ξεφεύγω, υπεκφεύγω 

ἐξαναχωρῶ : υποχωρώ, ξεφεύγω 

ἐπικελεύοµαι : παρακινώ, προτρέπω 

ἐπιβοῶ: φωνάζω µεγαλοφώνως σε κάποιον, κραυγάζω 

ἐξαπαλλάσσοµαι : απαλλάσσοµαι από  

ὑφίσταµαι + αιτ. πράγµατος : υποτάσσοµαι σε κάτι, συναινώ σε κάτι 

πρὸς + δοτ. : επιπροσθέτως, επιπλέον  

κουφολογία : απερισκεψία, επιπολαιότητα 

χειρόοµαι-οῦµαι : υποτάσσοµαι, αιχµαλωτίζοµαι 
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Α. Μετάφραση : Να µεταφράσετε το κείµενο  

(Μονάδες 4) 

 

Β. Ερωτήσεις 

6.  α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τα απαρέµφατα του κειµένου και να 

γράψετε το υποκείµενο και το /τα αντικείµενό/ά τους (αν έχουν 

αντικείµενο). 

β) Να γράψετε τα λόγια του Κλέωνα σε ευθύ λόγο. 

(Μονάδες 2)  

 

7. α) Να µεταφέρετε τα παρακάτω χωρία στη χρονική βαθµίδα του 

παρόντος, κάνοντας όποιες αλλαγές είναι αναγκαίες: 

(1) Οἱ δὲ (Ἀθηναῖοι), οἷον ὄχλος φιλεῖ ποιεῖν, ὅσῳ µᾶλλον ὁ Κλέων 
ὑπέφευγε τὸν πλοῦν καὶ ἐξανεχώρει τὰ εἰρηµένα, τόσῳ 
ἐπεκελεύοντο τῷ Νικίᾳ παραδιδόναι τὴν ἀρχὴν καὶ ἐκείνῳ ἐπεβόων 
πλεῖν.  
(2)  τοῖς δὲ Ἀθηναίοις ἐνέπεσε µέν τι γέλωτος τῇ κουφολογίᾳ αὐτοῦ, 
ἀσµένοις δ' ὅµως ἐγίγνετο τοῖς σώφροσι τῶν ἀνθρώπων. 

β) στρατιώταις, γέλωτος, πόλεως, τὸν πλοῦν, τοῖς σώφροσι: Να 

γράψετε την ονοµαστική και κλητική ενικού και την γενική και 

αιτιατική πληθυντικού των λέξεων. 

(Μονάδες 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραδείγµατα αδίδακτων κειµένων 
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Κείµενο 1ο 

Πάλιν δὲ ἐρωτώµενος ὁ Σωκράτης ἡ ἀνδρεία πότερον εἴη διδακτὸν ἢ 
φυσικόν, «οἶµαι µέν», ἔφη, «ὥσπερ σῶµα σώµατος ἰσχυρότερον πρὸς 
τοὺς πόνους φύεται, οὕτω καὶ ψυχὴν ψυχῆς ἐρρωµενέστεραν πρὸς τὰ 
δεινὰ φύσει γίγνεσθαι· ὁρῶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς νόµοις τε καὶ ἔθεσι 
τρεφοµένους πολὺ διαφέροντας ἀλλήλων τόλµῃ· νοµίζω µέντοι πᾶσαν 
φύσιν µαθήσει καὶ µελέτῃ πρὸς ἀνδρείαν αὔξεσθαι· δῆλον µὲν γὰρ ὅτι 
Σκύθαι καὶ Θρᾷκες οὐκ ἂν τολµήσειαν ἀσπίδας καὶ δόρατα λαβόντες 
Λακεδαιµονίοις διαµάχεσθαι· φανερὸν δ' ὅτι Λακεδαιµόνιοι οὔτ' ἂν 

Θρᾳξὶ πέλταις καὶ ἀκοντίοις οὔτε Σκύθαις τόξοις ἐθέλοιεν ἂν 
διαγωνίζεσθαι. Ὁρῶ δ' ἔγωγε καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πάντων ὁµοίως καὶ 
φύσει διαφέροντας ἀλλήλων τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπιµελείᾳ πολὺ 
ἐπιδιδόντας. Ἐκ δὲ τούτων δῆλόν ἐστιν ὅτι πάντας χρὴ καὶ τοὺς 
εὐφυεστέρους καὶ τοὺς ἀµβλυτέρους τὴν φύσιν, ἐν οἷς ἂν ἀξιόλογοι 
βούλωνται γενέσθαι, ταῦτα καὶ µανθάνειν καὶ µελετᾶν.  

Ξενοφῶν, Ἀποµνηµονεύµατα, 3, 9, 1-3 

 
Λεξιλόγιο 

ἐρρωµενέστερος : δυνατότερος, πιο ανδρείος 

αὔξοµαι : προοδεύω 
µελέτη : αύξηση 

διαµάχοµαί τινι : αντιµετωπίζω κάποιον 

πέλτη: µικρή ασπίδα 

διαγωνίζοµαί τινι : πολεµώ, µάχοµαι εναντίον κάποιου 

ἀµβλύς : νωθρός 
 

Α. Μετάφραση  

Να µεταφράσετε το κείµενο.  

(Μονάδες 4) 
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Β. Ερωτήσεις 

1.1. Να εντοπίσετε τα επίθετα συγκριτικού βαθµού και να γράψετε τους 

άλλους δύο βαθµούς στο γένος, τον αριθµό και την πτώση που 

βρίσκονται στο κείµενο. 

1.2. Να επισηµάνετε τους ρηµατικούς τύπους σε ευκτική έγκλιση και να 

γράψετε το αντίστοιχο πρόσωπο στις άλλες εγκλίσεις του ίδιου 

χρόνου. 

(Μονάδες 2) 

 

2.1. Ποιες δοτικές του κειµένου έχουν θέση αντικειµένου; Σε ποια ρήµατα ή 

ρηµατικούς τύπους έχουν αυτή τη θέση; 

2.2. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα απαρέµφατα του κειµένου που 

βρίσκονται στη µέση φωνή (είδος απαρεµφάτου, συντακτική θέση, 

ταυτοπροσωπία, ετεροπροσωπία). 

(Μονάδες 2) 
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Κείµενο 2ο 

Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κἂν µεγάλην πόλιν 
οἰκῶσι κἂν µικράν, φύσει και νόµοις διοικεῖται. τούτων δ' ἡ µὲν φύσις 
ἐστὶν ἄτακτον καὶ κατ' ἄνδρ' ἴδιον τοῦ ἔχοντος, οἱ δὲ νόµοι κοινὸν καὶ 
τεταγµένον καὶ ταὐτὸ πᾶσιν· ἡ µὲν οὖν φύσις, ἂν ᾖ πονηρά, πολλάκις 
φαῦλα βούλεται· διόπερ τοὺς τοιούτους ἐξαµαρτάνοντας εὑρήσετε. οἱ 
δὲ νόµοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συµφέρον βούλονται, και 
τοῦτο ζητοῦσιν, καὶ ἐπειδὰν εὑρεθῇ, κοινὸν τοῦτο πρόσταγµ' 
ἀπεδείχθη, πᾶσιν ἴσον καὶ ὅµοιον, καὶ τοῦτ' ἔστι νόµος. ᾧ πάντας 
πείθεσθαι προσήκει διὰ πολλά, καὶ µάλισθ' ὅτι πᾶς ἐστι νόµος εὕρηµα 
µὲν καὶ δῶρον θεῶν, δόγµα δ' ἀνθρώπων φρονίµων, ἐπανόρθωµα δὲ 
τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁµαρτηµάτων, πόλεως δὲ συνθήκη κοινή, 
καθ' ἥν πᾶσι προσήκει ζῆν τοῖς ἐν τῇ πόλει. 

∆ηµοσθένης, Κατὰ Ἀριστογείτονος Α΄ 15 - 17 

 

Λεξιλόγιο 
ἄτακτον # τεταγµένον 
ἄτακτος : ο µη πειθαρχηµένος, άκοσµος  

πρόσταγµα : διαταγή, πρόσταγµα 

δόγµα: ό,τι θεωρεί κάποιος αληθινό // γνώµη, δοξασία //απόφαση, ψήφισµα 

ἐπανόρθωµα : επανόρθωση, αποκατάσταση// διόρθωση, βελτίωση 

συνθήκη : συνθήκη, σύµβαση, συµφωνία, διευθέτηση 

 

Α. Μετάφραση 

Να µεταφράσετε το κείµενο. 

(Μονάδες 4) 

 

Β. Ερωτήσεις 

1.1.  Να µεταφέρετε στον πληθυντικό αριθµό τις φράσεις :  

(α) ἡ µὲν οὖν φύσις, ἂν ᾖ πονηρά, πολλάκις φαῦλα βούλεται 
(β) πᾶς ἐστι νόµος εὕρηµα µὲν καὶ δῶρον θεῶν 

1.2.  τεταγµένον, ἐξαµαρτάνοντας: Να µεταφέρετε τους ρηµατικούς τύπους 

σε όλους τους άλλους χρόνους της ίδιας φωνής. 

(Μονάδες 2) 
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2.1. Να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου και να τις 

χαρακτηρίσετε δηλώνοντας και (α) το ρήµα από το οποίο εξαρτώνται, 

(β) για τον ή τους υποθετικούς λόγους του κειµένου την απόδοση και 

το είδος. 

2.2. Να βρείτε τα κατηγορούµενα του κειµένου, να γράψετε σε ποιο όρο 

αποδίδονται και να εξηγήσετε τη συµφωνία ή την ασυµφωνία τους µε 

αυτόν.  

(Μονάδες 2) 
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Κείµενο 3ο 

Ἐγὼ δὲ παρῆλθον οὔτε ἀντερῶν περὶ Μυτιληναίων οὔτε κατηγορήσων. 
οὐ γὰρ περὶ τῆς ἐκείνων ἀδικίας ὑµῖν ὁ ἀγών, εἰ σωφρονοῦµεν, ἀλλὰ 
περὶ τῆς ἡµετέρας εὐβουλίας. ἤν τε γὰρ ἀποφήνω πάνυ ἀδικοῦντας 
αὐτούς, οὐ διὰ τοῦτο καὶ ἀποκτεῖναι κελεύσω, εἰ µὴ ξυµφέρον· ἤν τε 
καὶ ἔχοντάς τι ξυγγνώµης, ἐᾶν, εἰ τῇ πόλει µὴ ἀγαθὸν φαίνοιτο. νοµίζω 
δὲ περὶ τοῦ µέλλοντος ὑµᾶς µᾶλλον βουλεύεσθαι ἢ τοῦ παρόντος. καὶ 
τοῦτο, ὃ µάλιστα Κλέων ἰσχυρίζεται, ἐς τὸ λοιπὸν ξυµφέρον ἔσεσθαι 
πρὸς τὸ ἧσσον ἀφίστασθαι θάνατον ζηµίαν προθεῖσι, καὶ αὐτὸς περὶ 
τοῦ ἐς τὸ µέλλον καλῶς ἔχοντος ἀντισχυριζόµενος τἀναντία γιγνώσκω. 
καὶ οὐκ ἀξιῶ ὑµᾶς τῷ εὐπρεπεῖ τοῦ ἐκείνου λόγου τὸ χρήσιµον τοῦ 
ἐµοῦ ἀπώσασθαι. 

Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, ΙΙΙ, 44, 1- 4 (δηµηγορία ∆ιοδότου) 

 

Λεξιλόγιο 
παρέρχοµαι-πάρειµι: (για ρήτορα) ανεβαίνω στο βήµα 
ἀντερῶν-ἀνταγορεύω τινί: µιλώ, αγορεύω εναντίον κάποιου 
ἀποφαίνω: αποδείχνω αποδεικνύω 

πάνυ: και µάλιστα 

ἐς τὸ λοιπόν : στο µέλλον 
πρὸς τὸ ἧσσον ἀφίστασθαι (ἀφίσταµαι): (ως προς το να αποστατούν λιγότερο 

συχνά οι σύµµαχοι) σχετικά µε τις λιγότερο συχνές αποστασίες των συµµάχων 

(προθεῖσι) προτίθηµι θάνατον ζηµίαν : επιβάλλω το θάνατο ως τιµωρία 

τῷ εὐπρεπεῖ: εξ αιτίας της ευπρέπειας, της οµορφιάς 

ἀπώσασθαι-ἀπωθοῦµαι : απορρίπτω, αποκρούω 

 

Α. Μετάφραση 

Να µεταφράσετε το κείµενο. 

(Μονάδες 4) 
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Β. Ερωτήσεις 

1.1. Αν υποθέσουµε ότι ο ρήτορας µιλώντας εξ ονόµατος πολλών (σε 

πληθυντικό αριθµό) απευθύνεται προς έναν ακροατή (στο β΄ ενικό 

πρόσωπο), πώς θα ήταν διατυπωµένα τα παρακάτω χωρία; Να τα 

γράψετε κάνοντας όλες τις αναγκαίες αλλαγές:  

(α) Ἐγὼ δὲ παρῆλθον οὔτε ἀντερῶν περὶ Μυτιληναίων οὔτε 
κατηγορήσων. οὐ γὰρ περὶ τῆς ἐκείνων ἀδικίας ὑµῖν ὁ ἀγών, εἰ 
σωφρονοῦµεν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἡµετέρας εὐβουλίας.  
(β) καὶ οὐκ ἀξιῶ ὑµᾶς τῷ εὐπρεπεῖ τοῦ ἐκείνου λόγου τὸ χρήσιµον 
τοῦ ἐµοῦ ἀπώσασθαι. 

1.2.  ἐᾶν, ἀφίστασθαι, προθεῖσι : Να τοποθετήσετε τους ρηµατικούς 

τύπους στη σωστή θέση του παρακάτω πίνακα και να συµπληρώσετε 

τα κενά: 
 

Ενεστώτας    

Μέλλων    

Αόριστος β΄    

Παρακείµενος    
 

 (Μονάδες 2) 

 

2.1.  Να γράψετε τις µετοχές του κειµένου και να χαρακτηρίσετε τη συντα-

κτική τους θέση. 

2.2. Να γράψετε τους υποθετικούς λόγους του κειµένου (υπόθεση - απόδο-

ση) και να τους χαρακτηρίσετε. Να µετατρέψετε έναν από αυτούς (µε 

δική σας επιλογή) ώστε να δηλώνει το αντίθετο από το πραγµατικό. 

(Μονάδες 2) 
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Κείµενο 4ο 

Ἐπίεσε δ' αὐτοὺς µᾶλλον πρὸς τῷ ὑπάρχοντι πόνῳ καὶ ἡ ξυγκοµιδὴ ἐκ 
τῶν ἀγρῶν ἐς τὸ ἄστυ, καὶ οὐχ ἧσσον τοὺς ἐπελθόντας. οἰκιῶν γὰρ οὐχ 
ὑπαρχουσῶν, ἀλλ' ἐν καλύβαις πνιγηραῖς ὥρᾳ ἔτους διαιτωµένων ὁ 
φθόρος ἐγίγνετο οὐδενὶ κόσµῳ, ἀλλὰ καὶ νεκροὶ ἐπ' ἀλλήλοις 
ἀποθνῄσκοντες ἔκειντο καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐκαλινδοῦντο καὶ περὶ τὰς 
κρήνας ἁπάσας ἡµιθνῆτες τοῦ ὕδατος ἐπιθυµίᾳ. τά τε ἱερὰ ἐν οἷς 
ἐσκήνηντο νεκρῶν πλέα ἦν, αὐτοῦ ἐναποθνῃσκόντων·  ὑπερβιαζοµένου 
γὰρ τοῦ κακοῦ οἱ ἄνθρωποι, οὐκ ἔχοντες ὅ τι γένωνται, ἐς ὀλιγωρίαν 
ἐτράποντο καὶ ἱερῶν καὶ ὁσίων ὁµοίως. νόµοι τε πάντες 
ξυνεταράχθησαν οἷς ἐχρῶντο πρότερον περὶ τὰς ταφὰς, ἔθαπτον δὲ ὡς 
ἕκαστος ἐδύνατο.  

Θουκυδίδης, Ἱστορίαι ΙΙ, 52 

 

Λεξιλόγιο 
ἡ ξυγκοµιδὴ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐς τὸ ἄστυ = η συρροή (των κατοίκων) από την 

ύπαιθρο στην πόλη 

οἱ ἐπελθόντες = οι πρόσφυγες, αυτοί που ήλθαν από τους αγρούς 

ἡ ὥρα τοῦ ἔτους = το καλοκαίρι 

ὁ φθόρος = η φθορά, ο όλεθρος 

καλινδοῦµαι = κυλιέµαι 

ὑπερβιάζοµαι = βασανίζω πολύ, καταστενοχωρώ 

οὐκ ἔχω + πλαγ. ερωτ. προτ. = δεν ξέρω τι ... 

 

Α. Μετάφραση:  Να µεταφράσετε το κείµενο. 

(Μονάδες 4) 
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Β. Ερωτήσεις: 

1.1.  ἄστυ, ἔτους, ὁδοῖς, ἐπιθυµίᾳ, ὕδατος: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις 

των λέξεων στον άλλο αριθµό.  

1.2. α) διαιτωµένων, β) ἐτράποντο: Να συµπληρώσετε τα πρόσωπα των 

εγκλίσεων που ζητούνται στο χρόνο στον οποίο βρίσκονται οι τύποι 

που δίνονται:  

 οριστική υποτακτική ευκτική προστακτικ
ή 

β΄ ενικό  α)     

 β)     

γ΄ πληθ.  α)     

 β)     
 

(Μονάδες 2) 

 

2.1.  Να χαρακτηρίσετε τις µετοχές του κειµένου που βρίσκονται σε γενική 

πτώση.  

2.2.  Να εντοπίσετε τους ετερόπτωτους προσδιορισµούς του κειµένου που 

βρίσκονται σε γενική πτώση και να τους χαρακτηρίσετε.  

(Μονάδες 2) 
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Κείµενο 5ο 

Ἔργων γὰρ εὖ πραχθέντων λόγῳ καλῶς ῥηθέντι µνήµη καὶ κόσµος τοῖς 
πράξασι γίγνεται παρὰ τῶν ἀκουσάντων˚ δεῖ δὴ τοιούτου τινὸς λόγου 
ὅστις τοὺς µὲν τετελευτηκότας ἱκανῶς ἐπαινέσεται, τοῖς δὲ ζῶσιν 
εὐµενῶς παραινέσεται, ἐκγόνοις µὲν καὶ ἀδελφοῖς µιµεῖσθαι τὴν τῶνδε 
ἀρετὴν παρακελευόµενος, πατέρας δὲ καὶ µητέρας καὶ εἴ τινες τῶν 
ἄνωθεν ἔτι προγόνων λείπονται, τούτους δὲ παραµυθούµενος. τίς οὖν 
ἂν ἡµῖν τοιοῦτος λόγος φανείη; ἢ πόθεν ἂν ὀρθῶς ἀρξαίµεθα ἄνδρας 
ἀγαθοὺς ἐπαινοῦντες, οἳ ζῶντές τε τοὺς ἑαυτῶν ηὔφραινον δι' ἀρετήν, 
καὶ τὴν τελευτὴν ἀντὶ τῆς τῶν ζώντων σωτηρίας ἠλλάξαντο; δοκεῖ µοι 
χρῆναι κατὰ φύσιν, ὥσπερ ἀγαθοὶ ἐγένοντο, οὕτω καὶ ἐπαινεῖν αὐτούς. 
ἀγαθοὶ δὲ ἐγένοντο διὰ τὸ φῦναι ἐξ ἀγαθῶν. 

Πλάτων, Μενέξενος, 236 e - 237 a 

Λεξιλόγιο 
ἔκγονοι = άµεσοι απόγονοι 

οἱ ἄνωθεν πρόγονοι = οι ανιόντες συγγενείς (παππούδες κ.λπ.) 

παραµυθοῦµαι = παρηγορώ 

 

Α. Να µεταφράσετε το κείµενο. 

(Μονάδες 4) 

Β. Ερωτήσεις 

1.1. Να εντοπίσετε τα ρήµατα/ρηµ. τύπους που βρίσκονται σε παθητικό 

αόριστο α΄ ή β΄ και να γράψετε το β΄ ενικό και γ΄ πληθυντικό 

πρόσωπο ευκτικής και προστακτικής του ίδιου χρόνου. 

1.2.  Να γράψετε τα παραθετικά όλων των επιρρηµάτων του κειµένου. 

(Μονάδες 2) 

 

2.1. ἢ πόθεν ἂν ὀρθῶς … φῦναι ἐξ ἀγαθῶν: Να επισηµάνετε τους 

εµπρόθετους προσδιορισµούς του χωρίου και να γράψετε τι δηλώνει 

καθένας από αυτούς. 

2.2.  Να χαρακτηρίσετε το είδος των επιρρηµατικών µετοχών του κειµένου 

που είναι συνηµµένες. 

(Μονάδες 2) 


	É.  Ùñéá?ï êñéô?ñéï
	?èéê? Íéêïì?÷åéá, 5ç åí?ôçôá \(Â 3, 
	
	
	
	
	ÉÉ.  Ùñéá?ï Êñéô?ñéï





	Á. Ìåô?öñáóç
	Â. Åñùô?óåéò
	
	
	
	
	ÉÉ. Áä?äáêôï êå?ìåíï
	Ëåîéë?ãéï
	Â. Åñùô?óåéò
	Ëåîéë?ãéï
	Êå?ìåíï 2ï
	Ëåîéë?ãéï
	Â. Åñùô?óåéò
	Êå?ìåíï 3ï
	Á. Ìåô?öñáóç
	Â. Åñùô?óåéò






